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Ministros da Comunhão António Chibante Isabel Almeida Lúcia Piedade Lurdes Faria 

Leitores  Lúcia Piedade  Michael  Chibante   

Colectores  João Jerónimo José Mendonça Carlos Almeida José Benevides 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa  22 de Julho de 2018 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850  

01/07/18: Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Maria de Jesus Furtado e  Família 

08/07/18: Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge  Moniz e Família* José Benevides e Família* Rosarinha Araújo e Família 

15/07/18: José Oliveira e Família* José Marques e  Família* José V Mendonça e Família Rosarinha Araújo e Família 

22/07/18: Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e  Família* Fátima Pacheco e Família * José V. Mendonça e Família 

29/07/18: Natália Pacheco e Família* António Chibante e Família* Margarida Rodrigues e  Família* José V. Mendonça e Família 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa 

15 de Julho: José Fernando Pimentel, Angelina Furtado Botelho,  

António Mansinho 

22 de Julho: João Carlos Frias, Kevin Ledo, José Amélia e Rogério. 

 

Boletim Dominical Português 15 de Julho DE 2018 

15º DO TEMPO COMUM (B) 

Missa das 12h10 na Catedral de St. Teresa  

Por favor, tome note, não haverá a Missa das 12:10 horas na Catedral nos me-

ses de Julho e Agosto.  

CALENDÁRIO DE VERÃO PARA A ADORAÇÃO SS. DE SÁBADO: A partir de 7 

de Julho, sábado, a programação de verão da Adoração do Santíssimo Sacra-

mento na Capela da Catedral de Santa Teresa é a seguinte: 9:00 - Santa Missa 

em Português, seguida de recitação do Terço da Divina Misericórdia em Portu-

guês e Inglês e concluindo com Bendição.  Este horário de sábado permanece 

em vigor para os meses de Julho e Agosto de 2018  

Docilidade e coerência 
dos mensageiros. 
A Palavra de Deus lança 
desafios a todos os dis-
cípulos na responsabili-
dade de anunciar o 
Evangelho. Jesus Cristo 
chamou, ensinou, prepa-
rou, com palavras e ges-
tos, e enviou com a sua 
autoridade. Indicou tam-

bém os sinais da autenticidade do enviado ou mensageiro: leve de 
equipamento e um estilo de paz, de coerência, simplicidade, fé a 
toda a prova, pobreza e despojamento. 
A credibilidade do mensageiro está no seu estilo de vida: sobrieda-

de, serviço, simplicidade e entrega. Um mensageiro que transmite 

com fidelidade, despojado das suas opiniões, sem buscar seguran-

ças de poder, de prestígio ou de benefícios. Assim a mensagem 

será como água límpida e pura a saciar os corações sedentos e os 

buscadores das fontes genuínas. 

ST. THERESA’S GIFT SHOP está aberta apenas às terças, quintas e sábados, das 

10:00 às 14:00. Obrigado por seu apoio contínuo. 

 ST. THERESA’S GIFT SHOP: Estará fechado de 22 de Julho a 11 de Agosto, rea-

brindo na terça-feira, 14 de Agosto de 2018. 

Tome note: O Consulado de Portugal estará fechado ao público de 10 de 

Agosto a 14 de Setembro. 



Introdução ao espírito da Celebração  

A Eucaristia, Cristo no meio de nós, interpela-nos a uma resposta 

positiva. Cristo vem ao nosso encontro e chama pelo nosso nome. 

Partilha connosco a Palavra que ilumina o sentido mais profundo 

da nossa vida. Dá-se a nós para que possamos viver n’Ele por Ele 

e com Ele. Envia-nos, “Ide em Paz”, para O anunciarmos a todas 

as pessoas e em todos os ambientes. 

Primeira Leitura  

Amós 7, 12-15 

Naqueles dias, 12Amasias, sacerdote de Betel, disse a Amós: «Vai-te 

daqui, vidente. Foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas 

profecias. 13Mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o san-

tuário real, o templo do reino». 14Amós respondeu a Amasias: «Eu não 

era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicómo-

ros. 15Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai 

profetizar ao meu povo de Israel’». 

Salmo Responsorial     Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 

  

Refrão:        MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO AMOR 

                     E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis 

e a quantos de coração a Ele se convertem. 

A sua salvação está perto dos que O temem 

e a sua glória habitará na nossa terra. 

  

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, 

abraçaram-se a paz e a justiça. 

A fidelidade vai germinar da terra 

e a justiça descerá do Céu. 

  

O Senhor dará ainda o que é bom, 

e a nossa terra produzirá os seus frutos. 

A justiça caminhará à sua frente 

e a paz seguirá os seus passos.  

Segunda Leitura 

   

*Forma longa: Efésios 1, 3-14                            Forma breve: Efésios 1, 3-10 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto 

dos Céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em 

Cristo. 4N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos 

santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua presença. 5Ele nos predes-

tinou, de sua livre vontade, para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus 

Cristo, 6para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos 

favoreceu em seu amado Filho. 7N’Ele, pelo seu sangue, temos a reden-

ção, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça, 8que Ele 

nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, 9deu-

nos a conhecer o mistério da sua vontade: segundo o beneplácito que 

n’Ele de antemão estabelecera, 10para se realizar na plenitude dos tem-

pos: instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos Céus e na 

terra. 
[11Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, 

segundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza conforme a decisão da 

sua vontade, 12para servir à celebração da sua glória, nós que desde o 

começo esperámos em Cristo. 13Foi n’Ele que vós também, depois de 

ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, abraças-

tes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo prometido, 14que é o pe-

nhor da nossa herança, para a redenção do povo que Deus adquiriu para 

louvor da sua glória.] 

Aclamação ao Evangelho          cf. Ef 1, 17-18  

ALELUIA 

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine os olhos do nosso 

coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. 

Evangelho 

  

São Marcos 6, 7-13 

Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a 

enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros 8e orde-

nou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão: nem 

pão, nem alforge, nem dinheiro; 9que fossem calçados com sandálias, e 

não levassem duas túnicas. 10Disse-lhes também: «Quando entrardes em 

alguma casa, ficai nela até partirdes dali. 11E se não fordes recebidos em 

alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacu-

di o pó dos vossos pés como testemunho contra eles». 12Os Apóstolos 

partiram e pregaram o arrependimento, 13expulsaram muitos demónios, 

ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. 

O Cantinho do Bispo: Caros Irmãos Cató-

licos 

Esta é a última chance para eu lidar com uma no-

va religião que muitos chamam de futebol e alguns 

preferem chamar «soccer». A Grande Final da Copa 

do Mundo será disputada neste domingo! Haverá mui-

tos que exclamarão: “Finalmente!” E haverá muitos 

também para reclamar: “Que pena!”. Durante um mês, boa parte do 

nosso mundo passou horas assistindo aos jogos, apostando nos vencedo-

res, analisando, criticando, discutindo. Os líderes políticos mudaram seus 

planos para poder participar dos jogos cruciais de suas equipas. A cober-

tura de TV foi mais do que incrível, com intermináveis horas de transmis-

sões, insights, delícias, destaques; ter entrevistas com os chamados pro-

tagonistas, fazendo programas de suas vidas profissionais e privadas, 

revivendo seus objectivos e defesas, explicando misericordiosamente 

seus erros ou más reacções. Parece que o mundo inteiro estava virando 

uma bola. 

Ao mesmo tempo, um grupo de pessoas simples, mas surpreendentes, 

estava lutando para salvar as vidas de 12 garotos e seu treinador, que 

foram aprisionados pela natureza em uma caverna na Tailândia. Um dos 

socorristas, um ex-fuzileiro naval que se ofereceu para participar dessa 

missão, perdeu a vida. Alguns seguiram essa história com a respiração 

suspensa, mas os medias conseguiu dar mais espaço apenas quando os 

jogos da Copa do Mundo não estavam sendo jogados. Esses meninos e 

seus resgatadores não eram tão interessantes e dignos de atenção quan-

to os resultados dos homens que chutam a bola. 

Eu não quero ser pregador nem moralizador barato, mas tenho que fazer 

uma pergunta simples: quem são os verdadeiros protagonistas e vence-

dores das últimas semanas? Não aos olhos do mundo, mas aos meus 

próprios olhos. A resposta a essa pergunta ajudará a construir uma hie-

rarquia de valores, ou seja, o que realmente importa na vida ...? 

Tenha uma boa e abençoada semana, meu bom povo!  

Bispo Wes. 


